Vážený uživateli sítě kabelové televize TKR Těšetice
Jak jsme Vás informovali v průběhu minulých let, čeká obecní kabelovou televizi několik
významných změn.
Nejvýznamnější změnou bude odpojení z provozu první skupiny ANALOGOVÝCH televizních
programů nazvaná „Rozšířená nabídka“:

Spektrum, Minimax, Markíza International, Eurosport 1, Viasat History, Animal Planet,
CS Mini / CS Film, Nova Sport 1.
Termín byl stanoven na úterý 5.3.2019.
Od 12.12.2018 vysíláme na TKR Těšetice novou skupinu DIGITÁLNÍCH televizních programů, tzv.
„Rozšířený programový balíček“, ve kterém je umístěna skladba 12 programů:

Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 HD,
Minimax, CS Mini (6-12) / CS Film (12-24), Markíza International,
National Geografic Channel, National Geografic Wild,
Viasat History, Fishing & Hunting (Lov a rybolov)
Všechny programy DIGITÁLNÍHO „Rozšířeného programového balíčku“ jsou/budou chráněny
kódováním CONAX. Pro příjem je potřeba mít vybaven svůj digitální přijímač dekodérem a kartou
CONAX. Kódování se v tuto chvíli testuje na televizních kanálech Eurosport 1 HD a Eurosport 2 HD.
Ostatní televizní programy z tohoto balíčku zatím vysíláme volně a jejich zakódování nastane v úterý
2.4.2019.
Pořízení dekodéru a karty CONAX znamená jednorázovou investici 1.890,- Kč. Tato cena je
včetně základní instalace u Vás doma.
V případě, že si budete přát sledovat DIGITÁLNÍ „Rozšířený programový balíček“ na více
digitálních přijímačích současně v rámci jedné domácnosti, je potřeba vybavit každý takový televizor
dekodérem a kartou CONAX. Provoz 1. karty CONAX v jedné domácnosti je v ceně „Rozšířeného
programového balíčku“. Provoz 2., 3., 4. karty CONAX v jedné domácnosti stojí 60,- Kč/měs (cena je
stejná, ať jsou karty CONAX v jedné domácnosti využívány 2, 3 nebo 4 současně). V případě balíčku
služeb INETNET+TELEVIZE na jedné smlouvě je provoz 2., 3., 4. karty CONAX v jedné domácnosti zdarma.
Více jak 4 karty CONAX nelze na jednu domácnost registrovat.
Objednávky dekodéru a karty CONAX jsou možné na 581 118 400 nebo televize@tesenet.cz .
Informace jsou také uvedeny v CENÍKu služeb Televize@TeseNet.cz, který najdete na www.tesenet.cz .
Když vláda České republiky v roce 2008 schválila ukončení ANALOGOVÉHO televizního vysílání z
pozemních vysílačů k 11.11.2011, rozhodlo vedení Obce Těšetice společně s provozovatelem služeb
TKR Jašek, s.r.o., že analogové televizní vysílání na obecní kabelové televizi zachováme a současně jsme
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uživatele kabelové televize informovali, že analogové televizní vysílání zůstane ve stejném rozsahu
minimálně do 31.12.2017. Výše avizovaná změna znamená, že ANALOGOVÉ televizní vysílání na
kabelové televizi bude pokračovat dál, ale k dispozici zůstanou pouze programy „Základní nabídky“:
ČT 1, ČT 2, ČT Sport, ČT 24, Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, Prima Love, TV Noe, TV Barrandov,
JOJ family, INFOkanál Těšetice-Rataje-Vojnice.
Digitální televizní vysílání, tzv. „Základní programový balíček“, je na TKR Těšetice postupně
zaváděno od března 2012. Vysílání je k dispozici podle normy DVB-T. Ke konci roku 2018 bylo vysíláno
volně 54 televizních programů (z toho 13 v HD rozlišení) a 13 rozhlasových stanic.
Trend digitalizace televizního vysílání nelze zastavit a služby kabelové televize budeme tomuto
trendu postupně přizpůsobovat. Snažíme se ale současně hledat rozumné kompromisy mezi rozdílnými
požadavky koncových uživatelů. Jedna strana žádá více programů, vysílání ve vysokém HD rozlišení a
další novinky, druhá pak ponechat vše při starém.
Síť kabelové televize má své limity. Dokáže přenášet jen určitý počet TV programů a dalších
služeb (Internet, Telefon, …). Z tohoto důvodu přistupujeme k prvnímu kroku - odpojení z provozu první
skupiny 9 analogových programů. Získanou kapacitu použijeme pro rozšíření digitálních služeb.
Termín, kdy budeme z provozu odpojovat ANALOGOVÉ televizní programy „Základní nabídky“ je
stanoven na 28.2.2020.
Děkujeme všem uživatelům obecní kabelové televize TKR Těšetice za přízeň. Informace o
uskutečněných změnách získáte na webu www.tesenet.cz .
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně výše popsaných změn se obracejte na:
Kontaktní místo: tel. 581 118 400, e-mail: televize@tesenet.cz
nebo
TKR Jašek s.r.o.: tel. 571 115 225, e-mail: muj@tesenet.cz
V Těšeticích dne: 21. 1. 2019
Za Obec Těšetice

Za TKR Jašek, s.r.o.

Mgr. Jindřich Protivánek
starosta

Ing. Bronislav Jašek
jednatel
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